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2018ko ICO lerroak 
HAS ZAITEZ
SINESTEN.



Bezeroak: 
Espainian inbertsio produktiboak egin eta/edo 
likidezia-beharrak bete behar dituzten autonomoak, 
enpresak eta erakunde publiko zein pribatuak, 
Espainiakoak zein kanpokoak.

Halaber, partikularrek, jabekideen erkidegoek eta 
jabekideen erkidegoen taldeek ere eska dezakete 
finantzaketa Lerro honen bitartez, baina etxebizitzak 
edo eraikinak eraberritzeko edo elementu komunak 
konpontzeko soilik.

Gehienezko zenbatekoa bezero bakoitzeko: 
12,5 milioi eurora arte, eragiketa bakarrean 
edo gehiagotan.

Finantza daitezkeenak:

   
    Inbertsio produktiboak Espainia barruan:         
       Aktibo finko produktiboak, berriak zein bigarren 

       eskukoak.

       Gehienez 30.000 euroko prezioa (BEZ gabe) duten 

       autoak. Ibilgailu industrialen %100 finantza daiteke.

        Enpresak erostea.

      Gehienez %50 inbertsioari lotutako aktibo 

      zirkulatzaileko gastuetarako. 

      Partikularrentzako etxebizitzak eta eraikinak

      eraberritzea.

Modalitatea:  
Mailegua edo leasing inbertsiorako, eta mailegua 
edo kreditu-lerroa likidaziorako. 

Interes-tasa:  
Finkoa edo aldakorra, gehi Kreditu Erakundeak 
ezarritako marjina, amortizazio-epearen arabera.

Amortizazioa eta gabealdia: 
Urte 1 eta 20 urte bitartean, gehienez 2 urteko 
gabealdiarekin, baldin eta inbertsioa finantzatzen 
bada, edo inbertsioa eta likidezia. Urte 1 eta 4 urte 
bitartean, gehienez urtebeteko gabealdiarekin, 
baldin eta likidezia soilik finantzatzen bada.

Komisioak: 
Kreditu Erakundeak komisio bakarra kobratu 
ahal izango du eragiketaren hasieran, eta, horrez 
gain, hala badagokio, behar baino lehenagoko 
amortizazioagatiko beste bat.

Bermeak: 
Eragiketaz arduratzen den Kreditu Erakundeak 
zehaztuko du, Elkar Bermatzeko Sozietatearen 
(EBS) edo Nekazaritza Kauziorako Estatuko 
Sozietate Anonimoaren (SAECA) sozietatearen 
abala dagoenean salbu.

ICO Enpresak
eta Ekintzaileak 2018

Likidezia: %100 arte zirkulatzaile gastuetarako, 
esaterako ohiko gastuak, soldatak, hornitzaileei 
egindako ordainketak, salgaien erosketa, etab.



Bezeroak: 
Espainian inbertsio produktiboak egin eta/edo 
likidezia-beharrak bete behar dituzten autonomoak, 
enpresak eta erakunde publiko zein pribatuak, 
Espainiakoak zein kanpokoak.

Halaber, partikularrek, jabekideen erkidegoek eta 
jabekideen erkidegoen taldeek ere eska dezakete 
finantzaketa Lerro honen bitartez, baina etxebizitzak 
edo eraikinak eraberritzeko edo elementu komunak 
konpontzeko soilik.

Gehienezko zenbatekoa bezero bakoitzeko: 
12,5 milioi eurora arte, eragiketa bakarrean 
edo gehiagotan.

Finantza daitezkeenak:

   
    Inbertsio produktiboak Espainia barruan:         
       Aktibo finko produktiboak, berriak zein bigarren 

       eskukoak.

       Gehienez 30.000 euroko prezioa (BEZ gabe) duten 

       autoak. Ibilgailu industrialen %100 finantza daiteke.

        Enpresak erostea.

      Gehienez %50 inbertsioari lotutako aktibo 

      zirkulatzaileko gastuetarako. 

      Partikularrentzako etxebizitzak eta eraikinak

      eraberritzea.

Modalitatea:  
Mailegua edo leasing inbertsiorako, eta mailegua 
edo kreditu-lerroa likidaziorako. 

Interes-tasa:  
Finkoa edo aldakorra, gehi Kreditu Erakundeak 
ezarritako marjina, amortizazio-epearen arabera.

Amortizazioa eta gabealdia: 
Urte 1 eta 20 urte bitartean, gehienez 2 urteko 
gabealdiarekin, baldin eta inbertsioa finantzatzen 
bada, edo inbertsioa eta likidezia. Urte 1 eta 4 urte 
bitartean, gehienez urtebeteko gabealdiarekin, 
baldin eta likidezia soilik finantzatzen bada.

Komisioak: 
Kreditu Erakundeak komisio bakarra kobratu 
ahal izango du eragiketaren hasieran, eta, horrez 
gain, hala badagokio, behar baino lehenagoko 
amortizazioagatiko beste bat.

Bermeak: 
Eragiketaz arduratzen den Kreditu Erakundeak 
zehaztuko du, Elkar Bermatzeko Sozietatearen 
(EBS) edo Nekazaritza Kauziorako Estatuko 
Sozietate Anonimoaren (SAECA) sozietatearen 
abala dagoenean salbu.



Bezeroak: 
Elkar Bermatzeko Sozietate (EBS) baten edo 
Nekazaritza Kauziorako Estatuko Sozietate 
Anonimoaren (SAECA) abala duten autonomoak, 
enpresak eta erakunde publiko zein pribatuak, 
Espainian egindako inbertsioetarako edo likidezia 
beharrak betetzeko. Kanpoan egindako 
inbertsioetarako, enpresak Espainian helbideratuta 
egon beharko dira, edo, bestela, beren 
kapitalaren %30 edo gehiago espainiarra izan 
beharko da.

Gehienezko zenbatekoa bezero bakoitzeko: 
2 milioi eurora arte, eragiketa bakarrean edo 
gehiagotan.

Finantza daitezkeenak:
 
    

  
    Inbertsio produktiboak Espainia barruan:
      Aktibo finko produktiboak, berriak zein bigarren 

       eskukoak.

       Gehienez 30.000 euroko prezioa (BEZ gabe) duten 

       autoak. Ibilgailu industrialen %100 finantza daiteke.

        Enpresak erostea.

        Gehienez %50 inbertsioari lotutako aktibo 

        zirkulatzaileko gastuetarako.

Modalitatea:  
Mailegua edo leasing inbertsiorako, eta mailegua 
edo kreditu-lerroa likidaziorako. 

ICO EBS/SAECA
Bermea 2018

Likidezia: %100 arte zirkulatzaile gastuetarako, 
esaterako ohiko gastuak, soldatak, hornitzaileei 
egindako ordainketak, salgaien erosketa, etab.

Interes-tasa: 
Finkoa edo aldakorra, gehi Kreditu Erakundeak eta 
EBS/SAECAk ezarritako marjina eta abalaren kostua, 
amortizazio-epearen arabera.

Amortizazioa eta gabealdia: 
Urte 1 eta 15 urte bitartean, gehienez 2 urteko 
gabealdiarekin, baldin eta inbertsioa finantzatzen 
bada, edo inbertsioa eta likidezia. Urte 1 eta 4 urte 
bitartean, gehienez urtebeteko gabealdiarekin, baldin 
eta likidezia soilik finantzatzen bada.

Komisioak:  
EBSak edo SAECAk azterketa-komisio bat kobratuko 
dute, abalatutako zenbatekoaren %0,5era artekoa. 

Horrez gain, EBSak %4ra arteko komisioa kobratuko 
du abala jaso duen zenbatekoaren gainean, kuota 
sozial mutualista gisa. Zenbateko hori bezeroari 
ordainduko zaio EBSarekin harremana bukatzen 
denean.

Kreditu Erakundeak komisio bakarra kobratu ahal 
izango du eragiketaren hasieran, eta, horrez gain, 
hala badagokio, behar baino lehenagoko 
amortizazioagatiko beste bat.

Bermeak:  
Kreditu Erakundeak, EBSak edo SAECAk eskaera 
bakoitza aztertuko du, eta eman behar diren bermeak 
ezarri.



Bezeroak: 
Elkar Bermatzeko Sozietate (EBS) baten edo 
Nekazaritza Kauziorako Estatuko Sozietate 
Anonimoaren (SAECA) abala duten autonomoak, 
enpresak eta erakunde publiko zein pribatuak, 
Espainian egindako inbertsioetarako edo likidezia 
beharrak betetzeko. Kanpoan egindako 
inbertsioetarako, enpresak Espainian helbideratuta 
egon beharko dira, edo, bestela, beren 
kapitalaren %30 edo gehiago espainiarra izan 
beharko da.

Gehienezko zenbatekoa bezero bakoitzeko: 
2 milioi eurora arte, eragiketa bakarrean edo 
gehiagotan.

Finantza daitezkeenak:
 
    

  
    Inbertsio produktiboak Espainia barruan:
      Aktibo finko produktiboak, berriak zein bigarren 

       eskukoak.

       Gehienez 30.000 euroko prezioa (BEZ gabe) duten 

       autoak. Ibilgailu industrialen %100 finantza daiteke.

        Enpresak erostea.

        Gehienez %50 inbertsioari lotutako aktibo 

        zirkulatzaileko gastuetarako.

Modalitatea:  
Mailegua edo leasing inbertsiorako, eta mailegua 
edo kreditu-lerroa likidaziorako. 

Interes-tasa: 
Finkoa edo aldakorra, gehi Kreditu Erakundeak eta 
EBS/SAECAk ezarritako marjina eta abalaren kostua, 
amortizazio-epearen arabera.

Amortizazioa eta gabealdia: 
Urte 1 eta 15 urte bitartean, gehienez 2 urteko 
gabealdiarekin, baldin eta inbertsioa finantzatzen 
bada, edo inbertsioa eta likidezia. Urte 1 eta 4 urte 
bitartean, gehienez urtebeteko gabealdiarekin, baldin 
eta likidezia soilik finantzatzen bada.

Komisioak:  
EBSak edo SAECAk azterketa-komisio bat kobratuko 
dute, abalatutako zenbatekoaren %0,5era artekoa. 

Horrez gain, EBSak %4ra arteko komisioa kobratuko 
du abala jaso duen zenbatekoaren gainean, kuota 
sozial mutualista gisa. Zenbateko hori bezeroari 
ordainduko zaio EBSarekin harremana bukatzen 
denean.

Kreditu Erakundeak komisio bakarra kobratu ahal 
izango du eragiketaren hasieran, eta, horrez gain, 
hala badagokio, behar baino lehenagoko 
amortizazioagatiko beste bat.

Bermeak:  
Kreditu Erakundeak, EBSak edo SAECAk eskaera 
bakoitza aztertuko du, eta eman behar diren bermeak 
ezarri.



Bezeroak: 
Egoitza soziala Espainian dutela, beren 
merkataritza-jarduerako faktura nazionalen 
zenbatekoak aurreratuz likidezia lortu nahi 
duten autonomoak eta enpresak, edota nazio 
mailan saldu zein eskainiko diren ondasunak 
nahiz zerbitzuak prestatzeko izandako gastuak 
estali nahi dituztenak.

Gehienezko zenbatekoa bezero bakoitzeko: 
12,5 milioi eurora arteko saldoa, operazio bakarrean 
zein gehiagotan.

Finantza daitezkeenak:  
  180 egun baino gutxiagoko epemuga duten 
  fakturen aurrerakinak.
 

Modalitatea:  
Kreditu Erakundeak eta bezeroak finantzaketarako 
kontratua sinatu ahal izango dute, biek adostutakoa.

Interes-tasa: 
Aldakorra gehi Kreditu Erakundeak ezarritako 
marjina.

Komisioak: 
Kreditu Erakundeak komisio bakarra kobratu ahal 
izango du eragiketaren hasieran, eta, horrez gain, 
hala badagokio, behar baino lehenagoko 
amortizazioagatiko beste bat.

Bermeak: 
Operazioa izapidetzen duen Kreditu Erakundeak 
ezarriko ditu.
                      

ICO Merkataritza-
kreditua 2018

Aurrefinantzaketa, enpresak likidezia lor dezan, 
saldu edo eskainiko diren ondasunak nahiz 
zerbitzuak prestatzeko izandako kostuak 
(ekoizpena eta lanketa) estaltzeko.



Bezeroak: 
Egoitza soziala Espainian dutela, burutzen dituzten 
esportazioen fakturen zenbatekoak aurreratuz 
likidezia lortu nahi duten autonomoak eta 
enpresak, edota esportatzen diren ondasunak 
nahiz zerbitzuak prestatzeko aurretiaz egondako 
gastuak (ekoizpena eta lanketa) estali nahi 
dituztenak.

Gehienezko zenbatekoa bezero bakoitzeko: 
12,5 milioi eurora arteko saldoa, operazio bakarrean 
zein gehiagotan.

Finantza daitezkeenak:   
   180 egun baino gutxiagoko epemuga duten 
   fakturen aurrerakinak.
 

 

Modalitatea: 
Kreditu Erakundeak eta bezeroak finantzaketarako 
kontratua sinatu ahal izango dute, biek adostutakoa.

Interes-tasa: 
Aldakorra gehi Kreditu Erakundeak ezarritako 
marjina.

Komisioak:  
Kreditu Erakundeak komisio bakarra kobratu ahal 
izango du eragiketaren hasieran, eta, horrez gain, 
hala badagokio, behar baino lehenagoko 
amortizazioagatiko beste bat.

Bermeak: 
Operazioa izapidetzen duen Kreditu Erakundeak 
ezarriko ditu.

                      

ICO Esportatzaileak
2018

Aurrefinantzaketa, enpresak likidezia lor dezan, 
esportatuko diren ondasunak nahiz zerbitzuak 
prestatzeko izandako kostuak (ekoizpena eta 
lanketa) estaltzeko.



Bezeroak:

I. Tartea, Inbertsioa eta Likidezia:
Espainian helbideratuta dauden autonomoak, 
enpresak eta erakunde publiko nahiz pribatuak, edo 
nahiz eta atzerrian helbideratuta egon kapitalaren 
%30 edo gehiago Espainiako enpresena dutenak.

II. Tartea, Epe Ertainerako eta Luzerako 
Esportatzaileak:

Gehienezko zenbatekoa bezero bakoitzeko:

ICO Nazioartekoa
2018

Egoitza soziala Espainiatik kanpo dutela, egoitza 
soziala Espainian duen enpresa bati edo 
Espainiatik kanpo izan arren “Espainian interesa” 
duen enpresa bati ondasunak edo zerbitzuak erosi 
eta ordainketa geroratzen duten enpresak.(*)

Egoitza soziala Espainian duten edo Espainiatik 
kanpo izan arren “Espainian interesa” duten 
enpresak, baldin eta ondasun eta zerbitzuak 
ordainketa geroratuarekin saltzen badizkiete 
egoitza soziala Espainiatik kanpo duten enpresei.

12,5 milioi eurora arte, edo horren kontrabalioa 
dolarretan (USD) I. Tarterako.

25 milioi eurora arte edo horren kontrabalioa 
dolarretan (USD) II. Tarterako, operazio bakarrean 
nahiz gehiagotan.

(*) Oro har, Espainian interesa dagoela ulertuko da Espainian egiten 
diren inbertsio guztietan, akziodunaren edo finantzaketaren 
titularraren nazionalitatea edozein dela ere, bai eta Espainiatik 
kanpoko inbertsioetan ere, baldin eta enpresa espainiarrak 
mailegu-hartzailearen edo berme-emailearen kapitalean duen 
partaidetza, zuzena nahiz zeharkakoa, kapitalaren %30 edo 
gehiagokoa bada, edota enpresa espainiarren eskutik jasotako 
hornikuntzak, lanak edo zerbitzuak proiektuan egindako inbertsio 
osoaren %30 edo gehiago badira.



Finantza daitezkeenak:

I. Tartea, Inbertsioa eta Likidezia:

II. Tartea, Epe Ertainerako eta Luzerako 
Esportatzaileak:

Aktibo finko produktiboak, berriak zein bigarren 

eskukoak.

Gehienez 30.000 euroko prezioa (BEZ gabe) duten 

autoak. Ibilgailu industrialen %100 finantza daiteke.

Enpresak erostea.

Atzerrian enpresak sortzea.

Gehienez %50 inbertsioari lotutako aktibo zirkulatzai-

leko gastuetarako.

Likidezia: %100 arte zirkulatzaile gastuetarako, 
esaterako ohiko gastuak, soldatak, hornitzaileei 
egindako ordainketak, salgaien erosketa, etab. 

Inbertsio produktiboak Espainiatik kanpo:

Erosleentzako kreditua: egoitza soziala Espainiatik 
kanpo duten enpresentzako finantzaketa, egoitza 
soziala Espainian duten edo Espainiatik kanpo izan 
arren “Espainian interesa” duten enpresek 
esportatutako ondasunak edo zerbitzuak 
ordainketa geroratuarekin erosteko, berriak zein 
bigarren eskukoak.

Hornitzaileentzako kreditua: egoitza soziala 
Espainian duten enpresentzako finantzaketa, 
egoitza soziala Espainiatik kanpo duten 
enpresei ondasunak edo zerbitzuak ordainketa 
geroratuarekin saltzeko, berriak zein bigarren 
eskukoak.



Modalitatea: 
Mailegua edo leasing inbertsiorako, eta mailegua 
edo kreditu-lerroa likidaziorako. Epe Ertainerako 
eta Luzerako Esportatzaileentzako maileguak.

Interes-tasa: 
Finkoa edo aldakorra (eurotan edo USD 
dolarretan), gehi Kreditu Erakundeak ezarritako 
marjina, amortizazio-epearen arabera.

Amortizazioa eta gabealdia:

I. Tartea, Inbertsioa eta Likidezia:
Urte 1 eta 20 urte bitartean, gehienez 2 urteko 
gabealdiarekin, baldin eta inbertsioa finantzatzen 
bada, edo inbertsioa eta likidezia. Urte 1 eta 4 urte 
bitartean, gehienez urtebeteko gabealdiarekin, 
baldin eta likidezia %100ean finantzatzen bada. 

II. Tartea, Epe Ertainerako eta Luzerako 
Esportatzaileak:
2 urte eta 12 urte bitartean, gehienez 3 urteko 
gabealdiarekin.

Finantzaketa Osagarria: egoitza soziala Espainiatik 
kanpo izanik, egoitza soziala Espainian duen 
enpresa batek esportatutako ondasun edo 
zerbitzuak erosten dituen enpresak eskatzen duen 
finantzaketa, betiere, Erosleentzako kreditu 
batekin guztiz finantzatu ez bada.

Komisioak: 
Bi tarteetan, Kreditu Erakundeak komisio bakarra 
kobratu ahal izango du eragiketaren hasieran, eta, 
horrez gain, hala badagokio, behar baino lehenagoko 
amortizazioagatiko beste bat.

Horrez gain, II. tartearen kasuan, hots, Epe 
Ertainerako eta Luzerako Esportatzaileenean, 
Kreditu Erakundeak irekitze/azterketa-komisio bat 
aplikatu ahal izango du.

Bermeak: 
Eragiketa izapidetzen duen Kreditu Erakundeak 
zehaztu behar du, EBS/SAECA abala dagoenean 
salbu.

ICO Nazioartekoa
2018



Modalitatea: 
Mailegua edo leasing inbertsiorako, eta mailegua 
edo kreditu-lerroa likidaziorako. Epe Ertainerako 
eta Luzerako Esportatzaileentzako maileguak.

Interes-tasa: 
Finkoa edo aldakorra (eurotan edo USD 
dolarretan), gehi Kreditu Erakundeak ezarritako 
marjina, amortizazio-epearen arabera.

Amortizazioa eta gabealdia:

I. Tartea, Inbertsioa eta Likidezia:
Urte 1 eta 20 urte bitartean, gehienez 2 urteko 
gabealdiarekin, baldin eta inbertsioa finantzatzen 
bada, edo inbertsioa eta likidezia. Urte 1 eta 4 urte 
bitartean, gehienez urtebeteko gabealdiarekin, 
baldin eta likidezia %100ean finantzatzen bada. 

II. Tartea, Epe Ertainerako eta Luzerako 
Esportatzaileak:
2 urte eta 12 urte bitartean, gehienez 3 urteko 
gabealdiarekin.

Komisioak: 
Bi tarteetan, Kreditu Erakundeak komisio bakarra 
kobratu ahal izango du eragiketaren hasieran, eta, 
horrez gain, hala badagokio, behar baino lehenagoko 
amortizazioagatiko beste bat.

Horrez gain, II. tartearen kasuan, hots, Epe 
Ertainerako eta Luzerako Esportatzaileenean, 
Kreditu Erakundeak irekitze/azterketa-komisio bat 
aplikatu ahal izango du.

Bermeak: 
Eragiketa izapidetzen duen Kreditu Erakundeak 
zehaztu behar du, EBS/SAECA abala dagoenean 
salbu.



ICOk finantzaketa jaso du BEI 

eta CEBen eskutik, baldintza 

abantailatsuetan, ekintzaileen, ETE-en 

eta kapitalizazio ertaineko enpresen 

inbertsioak finantzatzeko. 
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900 121 121 telefonoan 

www.ico.es webgunean

Informa zaitez 
zure banketxean edo

@ICOgob


